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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
Tel : 313.66.43.  Fax : 315.34.01. 

 
 

                                          Bucureşti, 30.03.2000  
              
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 28-30.03.2000 

 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
28 - 30 martie 2000 având pe ordinea de zi dezbaterea şi avizarea următorelor : 

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la 
Convenţia din 18 august 1948 privind regimul navigaţiei pe Dunăre, 
semnat la Budapesta la 26 martie 1998; 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 
României şi Guvernul Georgiei, privind transportul combinat 
internaţional, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 1997; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.58/1999 pentru aderarea României la Convenţia privind 
facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra 
la 9 aprilie 1965 de Conferinţa Internaţională privind facilitarea 
voijului şi transportului maritim, modificată şi completată prin 
amendamentele din 1984,1986,1989,1991,1993 şi 1994; 

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Armenia, privind transportul 
combinat internaţional, semnat la Erevan la 3 iulie 1998; 

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan, privind transportul 
combinat internaţional, semnat la Baku la 30 iunie 1998; 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/2000 privind ratificarea Acordului multilateral de bază privind 
transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-
Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.86/1999 privind ratificarea Memorandumului de înţelegere pentru 
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facilitarea transportului rutier internaţional de mărfuri în regiunea 
SECI, semnat la Atena la 28 aprilie 1999; 

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Polonia privind transporturile 
aeriene civile, semnat la Varşovia, la 12 mai 1999 

 
  Cu unanimitate de voturi, toate proiectele de legi sunt avizate favorabil 
în forma prezentată, rapoartele comisiei urmând a fi înaintate plenului Camerei 
Deputaţilor. 

Din numărul total al membrilor comisiei au absentat dl. dep. Băsescu 
Traian - USD-PD şi dl. dep. Mureşan Ioan - PNŢCD-Civic-Ecologist. 
 

 
SECRETAR, 

 
                                                       Ioan Bivolaru 


